UNDANG-UNDANG
NOMOR 9 TAHUN 1990
TENTANG
KEPARIWISATAAN
[LN 1990/78, TLN 3427]
BAB VIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 35
(1) Barang siapa melakukan perbuatan melawan hak, dengan sengaja
merusak, mengurangi, mengurangi nilai, memisahkan, atau membuat
tidak dapat berfungsi atau tidak dapat berfungsinya secara sempurna
suatu objek dan daya tarik wisata, atau bangunan obyek dan daya tarik
wisata, atau bagian dari bangunan objek dan daya tarik wisata, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda
setinggi-tingginya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengurangi
ancaman pidana yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan
mengenai lingkungan hidup, benda cagar budaya, konservasi sumber
daya alam hayati dan ekosistemnya, perikanan, dan Undang–undang
yang lainnya.
Penjelasan:
Pasal 35
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Perbuatan pidana, seperti merusak atau mematikan
sumber mata air dalam taman hutan, diancam pidana
berdasarkan ketentuan perundang-undangan mengenai
lingkungan hidup, perikanan, serta konservasi sumber daya
alam hayati dan ekosistemnya.
Dalam hal taman hutan tersebut, yang kemudian berdasarkan
Undang-Undang ini dikembangkan sebagai objek dan daya
tarik wisata, kerusakan yang ditimbulkan oleh perbuatan
tersebut juga berarti merusak atau menjadikan tidak berfungsi
atau tidak berfungsinya dengan sempurna taman hutan yang
bersangkutan sebagai objek dan daya tarik wisata. Dalam hal
ini, terhadap perbuatan pidana tersebut diancam pula pidana
yang diatur dalam Undang-Undang ini.
Pasal 36
Barang siapa dengan sengaja melanggar Pasal 121 dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
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Penjelasan:
Pasal 36 Cukup jelas.
Pasal 37
Barangsiapa karena kelalaiannya merusak atau mengakibatkan
terganggunya keseimbangan atau mengakibatkan gangguan terhadap
kelancaran kegiatan yang menjadi objek dan daya tarik wisata dalam wisata
budaya dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau
denda setinggi-tingginya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
Penjelasan:
Pasal 37 Cukup jelas.
Pasal 38
Barangsiapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan Pasal 12 dan Pasal
35 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda
setinggi-tingginya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
Penjelasan:
Pasal 38 Cukup jelas.

(1) Usaha jasa impresariat merupakan kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan,
baik yang berupa mendatangkan, mengirim maupun mengembalikan, serta
menentukan tempat, waktu, dan jenis hiburan.
(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi bidang seni dan olah raga.
(3) Penyelenggaraan usaha jasa impresariat dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai
agama, budaya bangsa, kesusilaan, dan ketertiban umum.
Penjelasan:
Pasal 12 Cukup jelas.

